
 

 

Priprava območnega načrta za pravični prehod 
Savinjsko-Šaleške regije 

Delavnica na temo priprave ukrepov 

- Vabilo - 
 

Spoštovani, 

ker ste bili prepoznani kot pomembni soustvarjalci in deležniki razvoja Savinjsko-Šaleške regije, 
vas v imenu Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko vabimo na delavnico 
priprave ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij.  

Delavnica bo potekala 

v četrtek, 18. novembra 2021, med 9:30 in 15:30 uro 

na virtualni način (Zoom). 

Evropska komisija državam članicam v novi finančni perspektivi vzpostavlja tudi Sklad za pravični 
prehod, ki je namenjen prestrukturiranju premogovnih regij med katere se uvršča tudi 
Savinjsko-Šaleška regija. V Službi vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko koordiniramo 
pripravo območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-Šaleške regije in v ta  proces si želimo 
vključiti kar najširši krog deležnikov. Na delavnici boste tako dobili priložnost, da predlagate in 
oblikujete 

ukrepe za razvoj vaše regije, ki bodo prilagojeni njenim posebnostim. Le v partnerstvu z vami, 
spoštovani vabljeni udeleženci, bomo lahko razvili rešitve za identificirane izzive. 

Izhodišče za pripravo Območnega načrta za pravični prehod Savinjsko-Šaleške regije sta dva 
dokumenta: 

- Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v 
skladu z načeli pravičnega prehoda (https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-
vlade/gradiva-v-obravnavi/show/7595), 

- Akcijski načrt za prehod iz premoga Savinjsko-šaleške premogovne regije 
(https://www.energetika-
portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/premog_izhod/ap_sasa_final_maj2021.pdf). 



 

Na delavnici želimo v sodelovanju z vami oblikovati ustrezne ukrepe, ki bodo lahko vključeni v 
območni načrt. 

 

Program delavnice 

9:30 – 10:00, Uvodni pozdravi, predstavitev udeležencev 

10:00 – 11:00, Predstavitev akcijskega načrta za prehod Savinjsko-Šaleške regije 

11:00 – 11:15, Odmor 

11:15 – 12:00, Preverba postavljenih ciljev v akcijskem načrtu skupaj z udeleženci delavnice 

12:00 – 12:45, Razvoj ukrepov za dosego postavljenih ciljev, timsko delo udeležencev delavnice 

12:45 – 13:15, Odmor 

13:15 – 14:15, Sinergije med ukrepi in področji, timsko delo udeležencev delavnice 

14:15 – 15:30, Prioritetni ukrepi in zaključek delavnice, skupinska razprava 

 

Delali bomo v skupinah ter preko inovativnih metod dela skupaj iskali prototipe sistemskih 
rešitev za prehod regije. S strani SVRK, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za infrastrukturo bo z nami ekipa, ki 
sodeluje pri pripravi območnega načrta za prehod regije. 

Za uspeh samega dogodka je udeležba ključnih udeležencev, kot ste vi, velikega pomena.  

Prosimo vas, da vašo prisotnost potrdite do torka, 16. 11. 2021, do 12:00, preko prijave na tej 
povezavi: prijave.svrk@gov.si 

Povezavo na dogodek vam bomo poslali po zaključenih prijavah. 

 

Se vidimo na dogodku, 

 

Ekipa za pripravo območnega načrta 
Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 


